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Kursdata

Antal besvarade kursvärderingsenkäter: 31

Antal förstagångsregistrerade på kurs[1]: 94

Förändringar som föreslogs vid föregående kurstillfälles kursanalys:
Kurskollegiet skulle överväga om viss justering av kurslitteraturen, särskilt i kommunalrätt, kunde ske. Boken
Kommunen & lagen bedömdes dock inför kursstarten ändå vara den som bäst lämpade sig för undervisningen på
kursen och fick kompletteras vid undervisningen. I övrigt var det mindre detaljer som framkommit vid tidigare års
utvärderingar som lärarkollegiet och enskilda lärare tog till sig.

PUBLICERAD KURSANALYS

Datum för publicering: 2020-05-05

Kursanalys har genomförts och publicerats av kursansvarig lärare.

Universitetets utvärderingsverktyg ägs innehållsligt av Universitetspedagogiska enheten och förvaltas av Systemgruppen
för utbildningsadministration.

Offentlig rätt, 15.0 hp (JPG002)
Kursansvarig: Anders Hultqvist





Analys baserad på kursvärdering, inklusive de fritextsvar som lämnats. Har ytterligare underlag inhämtats på ett
annat sätt analyseras även detta här. Om kursen samläses mellan olika program bör eventuella effekter av detta
kommenteras.

Medan denna kursutvärdering besvarats av ca en tredjedel av studenterna, har vi även genomfört en skriftlig undersökning
med hjälp av studeranderepresentanter, som besvarades av 80 studenter, dvs. nästan alla. Båda undersökningarna har
redovisats och diskuterats vid ett efterföljande kursmöte med lärare och studeranderepresentanter.

Båda undersökningarna har i stora drag visat på samma resultat, nämligen att nästan alla studenter är nöjda med kursen
eller finner den godtagbar. En överväldigande majoritet av studenterna har också deltagit på merparten av föreläsningarna,
läst större delen av kurslitteraturen och arbetat med studierna uppemot 40 timmar i veckan eller mer. Detta är också
lärarnas intryck, att studenterna varit flitiga och att föreläsningar och annan undervisning varit välbesökt.
Arbetsbelastningen för studenterna upplevs som hög, men, som studeranderepresentanterna påpekade, är detta inte
nödvändigtvis något dåligt.

Mer än 80 procent av studenterna anger att bemötandet från lärare och annan personal varit professionellt i hög eller
mycket hög grad.

Bland kritiska synpunkter finns bl.a. att en del studenter upplever att det ges lite olika förutsättningar för uppsatserna (vissa
får en färdig disposition, medan andra får göra den själva) och att uppsatsseminarium och tentamen ligger så nära
varandra i tiden. Boken om Offentlighet och sekretess fick mest kritik, framförallt för att den inte var uppdaterad med nya
lagrum, medan övrig litteratur fick övervägande positiv kritik.

Bland det som nämns som särskilt positivt nämns kursens struktur med föreläsningar och övningar, och att kombinationen
med uppsats, som pågår under kursen, bidrar till en bra fördjupning.

Förslag till förändringar inför nästa kurstillfälle.

I stort ger utvärderingen ingen anledning till förändringar av kursen, utan det är tvärtom viktigt att se till att allt som fungerat
bra också gör det i fortsättningen. Kritiken mot boken i Offentlighet och sekretes ska dock särskilt beaktas, medan den
tidigare år kritiserade boken Kommunen och lagen verkar ha fungerat bra i år. Alla lärare har härutöver tagit del av
detaljerna i utvärderingen och ser över vilka detaljer som kan förbättras.

1. Antal ffg-registrerade på kurs:
Förstagångsregistrering = den studerande registrerar sig för första gången på en kurs.


